Medlemsbrev juli 2018
Hej!
Här kommer det senaste från Textil Gotlands styrelse.
Stipendium
Tre ansökningar har inkommit, och styrelsen beslutade att de tre får dela på stipendiesumman 5000
kr. Grattis till Britten Dahné, Ulrika Ek och Petra Gottberg! Vi ser fram emot redovisningen av era
kurser på nästa årsmöte.
Som ni alla vet pågår vår stora utställning ”Uti det gröna” i Abbotens hus på Roma kungsgård.
Det är en alldeles fantastisk utställning, jag hoppas ni alla har möjlighet att se den! Den kan
avnjutas kl 11-18 varje dag t o m 29/7.
Vill du hyra Abbotens hus?
Textil Gotland hyr abbotens hus hela året. Efter utställningen har vi inget planerat där så om du vill
ställa ut eller ordna workshops är du välkommen att hyra! Det kostar 2000 kr per månad. Anmäl dig
till mig.
Medlemsträff
Nästa medlemsträff blir den 11/9 hos Laila Gustavsson i Kappelshamn.
Föreläsning ”Var kommer din tröja ifrån?”
Årets tema är ju ”Textil och miljön” så därför välkomnar vi er till en föreläsning med Aira Lee den
17/10 kl 18.30 på Gråbobiblioteket i Visby. Föreläsningen är gratis och genomförs i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan. Ingen föranmälan behövs.
En kväll om marknadsföring och kommunikation för det lilla företaget
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gotland/kurser/marknadsforing-och-kommunikation-for-det-lillaforetaget-27592/ Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar i samverkan med Textil Gotland.
Textilrundan-kort
Det är fortfarande flera som inte har hämtat ut sina beställda kort. De finns hos Wisby Art & Craft
gallery på Adelsgatan 28.
Studieresan till Eskilstuna – dags att lämna intresseanmälan!
Avresa från Visby fredag 5/10 kl 16.00 med båt till Nynäshamn. Återresa söndag 7/10 kl 20.05. Vår
medlem Eva Jonasson har erbjudit sig att köra oss i en buss, om vi blir tillräckligt många. Annars
åker vi i några personbilar. Vi betalar 4000 kr för bussen. Kostnaden delas lika mellan deltagarna.
Båtbiljetterna kostar ca 310 kr/person t/r. (Priserna varierar.)
Vi bor på Vilsta sporthotell utanför Eskilstuna båda nätterna.
http://www.vilstasporthotell.se/boende/ Välj om du vill bo på vandrarhem, i stuga eller hotellrum.
Var och en betalar sitt boende.
Vi har lördag och söndag på oss att besöka ReTuna återbruksgalleria https://www.retuna.se/ och

Eskilstuna folkhögskolas utbildning ”Recycle Design – Återbruk”. Förmodligen hinner vi även med
att göra något mer studiebesök i trakten.
Anmäl dig så snart som möjligt! Senast fredag 10/8 vill jag veta vilka som vill följa med och vilken
typ av boende ni väljer.
Tips med textil anknytning
Slöjdbio på Folkets bio i Visby 13/9, 11/10, 8/11 och 6/12.
BRAK (Broderiakademin Gotland) ställer ut ”Det var en gång...” - broderade barnboksfigurer, på
Hemse bibliotek hela juli.
GDPR
När du blir medlem i Textil Gotland sparar vi dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer,
e-post) för att vi ska kunna skicka information till dig. Om du avslutar ditt medlemskap raderar vi
alla uppgifter från vårt register. Vi lämnar inte ut vårt medlemsregister till utomstående. Om någon
vill dela information med Textil Gotlands medlemmar får informationen skickas till ordförande eller
sekreterare, som sedan vidarebefordrar den till alla medlemmar.
Du ombeds också att lämna in uppgifter om din verksamhet och ev. företag som vi kan publicera på
vår hemsida (www.textilgotland.net). Där kan vi också publicera bilder på dig om du önskar. De
uppgifter som finns på vår hemsida kan vi lämna ut till utomstående som efterfrågar dina produkter
eller din kompetens. Du väljer själv vilka uppgifter/bilder som ska finnas med på hemsidan. Du kan
också välja att inte finnas med på hemsidan. Kontakta vår hemsidesansvariga för att ändra/ta bort
information om dig på vår hemsida.
Om du avslutar ditt medlemskap raderar vi alla uppgifter och foton i din presentation från vår
hemsida.
Glada hälsningar
Carina Norderäng
Ordförande
Textil Gotland

